
Actuele moties 153e 
Algemene Vergadering

Je kan tot woensdag 8 juni 2022 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen bij het 
hoofdbestuur, via vereniging@vvd.nl.   

Ingediend door:   (naam VVD-gremium of naam van 10 of meer leden)

Toelichting ter vergadering wordt gegeven door:

Tekst: (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)

Toelichting:


	NaamToelichting: Naam Nog te bepalen.
	Naam: Naam/Namen
Statenfractie PS Drenthe +........
>>>Inventarisatie van de indieners loopt. Aanmelden om mee in te dienen kan via het formulier dat we verspreiden via verschillende whatsappgroepen. <<<

	Tekst: Motie zorgvuldig stikstofbeleid 
De VVD AV roept de Tweede Kamerfractie op bij het kabinet te bepleiten het stikstofbeleid aan te passen, waarbij
- uitgegaan wordt van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen;
- de feitelijke staat van de natuur wordt beoordeeld en ook wordt onderzocht welke (naast stikstof) andere 
bepalende en te beïnvloeden factoren er zijn;
- wordt nagegaan welk natuurbeheer nodig is voor de instandhouding van de aangewezen soorten en in hoeverre daaraan wordt/werd voldaan; 
- wordt vastgesteld waar sprake is van feitelijk onhaalbare natuurdoelen, waarna, ondersteund door onderzoek 
en metingen, ingezet wordt op aanpassing;
- technologie en innovatie de basis vormen voor oplossingen waarbij juridische houdbaarheid een voorwaarde 
is;
- perspectief wordt geboden aan boeren, mede vanuit het willen zijn van een betrouwbare overheid, ook voor 
zogenaamde PAS-melders; en
- de sociale cohesie op het platteland behouden blijft.
	Toelichting: Nederland zit op slot door de wijze waarop in het verleden is omgegaan met natuur- en stikstofwetgeving. Dat is een 
groot probleem dat we erkennen en dat we gezamenlijk moeten zien op te lossen.
De huidige maatregelen gaan echter niet leiden tot een oplossing; we dreigen daarentegen nog verder in een 
juridisch moeras weg te zakken als naast de natuurorganisaties ook de boeren rechtszaken gaan aanspannen. Dat 
betekent jarenlang slepende kwesties, een nachtmerrie voor woningbouw, verkeer, voedselvoorziening en de 
energievoorziening. Daarnaast nemen de opgelegde maatregelen steeds absurdere vormen aan, zoals een 
vergunning moeten aanvragen om koeien in de wei te zetten. Dit is niet meer uit te leggen, niet aan boeren maar ook 
niet aan burgers. Tevens valt op dat het inzicht ontbreekt op de lange termijn effecten van het beleid: wat zijn de 
gevolgen voor de leefbaarheid en economie van het landelijke gebied/de regio? We maken ons zorgen over de 
sociale cohesie op het platteland wanneer de boerenbedrijven verdwijnen. Wij roepen de Tweede Kamerfractie en 
het kabinet op: doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken. 
Offer niet onze agrarische bedrijven op aan een achterhaalde theoretische methode. Maar kies voor beleid op basis 
van feiten en haalbare scenario's. Met oog voor alle betrokkenen en met een toekomstperspectief voor alle 
Nederlanders. Met zorgvuldige beslissingen gebaseerd op feiten en metingen. In de wetenschap dat er ook dan 
offers gebracht moeten worden. Kortom, kies voor een zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid.


